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O wizycie papieża Benedykta XVI napisano już wiele. My, zamieszcza-
my refleksje jednej z mieszkanek Bierunia, która podobnie jak wielu 
innych mieszkańców naszego miasta, wybrała się na spotkanie 
z Ojcem Świętym.
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W imieniu wystawców 
i organizatorów ser-

decznie zapraszam Pań-
stwa na kolejne, czwar-
te już Powiatowe Targi 
Przedsiębiorczości i Eko-
logii. Zapraszam nie tyl-
ko przedsiębiorców, ale 
wszystkich tych, którzy 
budują, remontują, wy-
posażają swoje domy 
lub mieszkania, urządza-
ją ogrody, dbają o zdro-
wie, wypoczynek, urodę, 
uprawiają sport oraz lubią 
smaczną kuchnię... Ofer-
ta targowych propozycji 
jest szeroka i urozmaico-
na. Zgodnie z tradycją tar-
gom towarzyszyć będzie 
biesiada z urozmaiconym 
programem artystyczno-
estradowym, grami i kon-
kursami. Ta nie tylko han-
dlowo-promocyjna, ale 
także towarzysko-rozryw-
kowa impreza nie powin-
na się odbyć bez Państwa 
udziału, do którego gorą-
co zachęcam.

Joachim Pinocy 
Przewodniczący 

Rady Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego

Szczegółowy program 
imprezy publikujemy 

na str 10

ZAPROSZENIE Bieruniacy witali Ojca Świętego

Protest

2

Ponad czterysta osób 
wzięło udział w manifesta-
cji, która nakłonić miała ad-
ministrację państwową, par-
lamentarzystów i władze sa-
morządowe do przyspiesze-
nia działań w sprawie rozpo-
częcia budowy drogi eks-
presowej S-1 .

Była to już druga manife-
stacja mieszkańców śląskie-
go Bierunia i małopoplskich 
Babic. Demonstrujący pro-
testowali przeciwko ogrom-
nej liczbie samochodów 
przejeżdżającej codzien-
nie niemalże pod ich okna-
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Od kilku miesięcy na rynku trwa 
modernizacja budynku przylega-
jącego do ratusza, w celu popra-

wy warunków obsługi mieszkańców, za-
łatwiających w urzędzie wiele spraw. Pra-
ce budowlane powierzono specjalistycz-
nej  firmie z dużym doświadczeniem, 
a stojące od frontu rusztowania miały 
wszystkie wymagane zabezpieczenia, 
łącznie z siatką osłonową, na której wy-
wieszono informację o inwestycji, doto-
wanej zresztą z funduszy europejskich.

W niedzielny wieczór zerwał się po-
rywisty wiatr i padało. Jednak podgląd 
tego, co działo się na rynku, miała, jak 
zwykle straż miejska. Tuż przed godzi-
ną 20. dyżurny strażnik obserwował na 
tym terenie niewielki ruch pieszych (jed-
na osoba) i samochodów (dwa auta oso-
bowe). Huk rozległ się w momencie, kie-
dy rusztowania spadły na przejeżdżają-
cą tamtędy niebieską toyotę. Kierująca 
pojazdem kobieta była tak zszokowa-
ną, że zupełnie nie rozumiała przyczy-
ny wypadku, dopóki jeden ze strażników 
nie pomógł jej się wydostać z przywalo-
nego rusztowaniem z zieloną siatką sa-
mochodu. Do pomocy z okolicznych do-
mów wybiegli też mieszkańcy. Wszyscy 

byli wstrząśnięci widokiem strzaskane-
go pojazdu; aż trudno było im uwierzyć, 
że kierowcy nic poważnego się nie sta-
ło. Kobieta wyszła z wypadku bez więk-
szych obrażeń, nie licząc potężnego szo-
ku, co potwierdziły później badania lekar-
skie. Potrzebne były tylko leki uspokaja-
jące, ponieważ fizycznie kobieta nie do-
znała żadnego urazu. Następnego dnia 
sama oglądała sprzątanie rynku po ka-
tastrofie budowlanej. Obserwując od-
gruzowywanie własnego samochodu 
z resztek rusztowań sama doszła do 
wniosku, że mimo pechowego zdarzenia 
miała sporo szczęścia, że wypadek skut-
kuje dla niej tylko stratą  samochodu.

Wypadkiem, kwalifikowanym przez 
fachowców jako katastrofa budowlana 
zajęli się już specjaliści, w ciągu tygo-
dnia zewnętrzny rzeczoznawca oceni 
jej przyczyny na piśmie. Nadzór bu-
dowlany podkreśla, że instalacja rusz-
towań była prawidłowa, ale wiejący 
wówczas wiatr miał taką siłę, że powy-
rywał nawet zabezpieczenia z okien. 
Straty dotyczące samochodu osza-
cują ubezpieczyciele. Poszkodowanej 
już na miejscu wypadku wiele osób 
oferowało życzliwość i chęć pomocy, 
co być może pozwoli na szybkie za-
łatwienie formalności i pomoże zapo-
mnieć o groźnym z pozoru wypadku.

WYDARZENIA

Katastrofa budowlana
W niedzielę, 28 maja, z powodu wichury na rynku bie-
ruńskim doszło do wypadku, który na szczęście nie 
miał tragicznych następstw. Bardzo skuteczne okaza-
ło się monitorowanie centrum miasta, pozwalające na 
szybką reakcję odpowiednich służb ratunkowych.

Kiedy 25 maja Benedykt XVI sta-
nął na polskiej ziemi, wszyscy 
zastanawialiśmy się jak przyj-

miemy innego papieża. Papieża, któ-
ry nie jest naszym Janem Pawłem II. 
Wielu obawiało się ciągłych porów-
nań. Na szczęście okazało się, że Be-
nedykt XVI jest osobistością niesamo-
witą. Miałam okazję przekonać się o 
tym w sobotę 27 maja podczas spo-
tkania papieża z młodzieżą na krakow-
skich Błoniach.

Około południa dostałam się na ry-
nek, który przypominał już nieco plac 
pielgrzymkowy. Liczne grupy młodych, 
flagi, śpiewy, tańce... przypominało mi 
to pogrzeb JPII, kiedy w Rzymie - Hisz-
panie potrafili tańczyć i cieszyć się z 
tego, że papież jest już w niebie. Te-

raz było nieco inaczej - młodzi cieszyli 
się na spotkanie z następcą Jana Paw-
ła i niecierpliwie czekali na Jego słowa. 
Kiedy dotarłam na miejsce spotkania 
okazało się, że jest nas mnóstwo, me-
dia podawały ok. 650 tys. osób. Czuło 
się podniosłość chwili, na każdym kro-
ku można było obserwować spowie-
dzi młodych ludzi w warunkach dość 
prostych, ale jakże wymownych. Kie-
dy wreszcie pojawił się On, wszyst-
kich ogarnęła radość, a owacjom nie 
było końca. Słowa, które wypowiadał 
do nas Ojciec Święty były proste i tra-
fiające do serc od razu. Benedykt XVI 
mówił o domu, który należy budować 
na fundamencie miłości, ale zwracał 
szczególną uwagę na realia, nie bał się 
nam mówić, że przyjdą burze i nawał-

nice. Na szczęście zapewnił, że będzie 
nam w tym pomagał. Padło wiele słów, 
ale myślę, że chętni sięgną do treści 
przemówień Ojca Świętego. Chodzi ra-
czej o fakt, że kolejny papież jest w sta-
nie tak zmobilizować młodych, że dają 
oni niesamowite świadectwo otwarto-
ści na drugiego człowieka i wiary, że 
chcą i potrafią budować na skale.

A.S.

Bieruniacy witali Ojca Świętego1

W czasie kiedy papież od-
wiedził obóz koncentracyjny 
Auschwitz Birkenau, nad obo-
zem pojawiła się tęcza któ-
rą było widać aż w Bieruniu. 
Uwiecznił to na zdjęciu An-
drzej Stylok któremu serdecz-
nie dziekujemy za udostępnie-
nie fotografii.
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Bliżej Skandynawii 

Osiągnięcia w dziedzinie ekologii są 
trudno wymierne. Nie zawsze, ilość 
wydanych pieniędzy wpływa bezpo-
średnio na poprawę stanu środowi-
ska, w jakim żyjemy. Trudno też, od 
razu odczuć poprawę stanu czysto-
ści wód, powietrza, czy gleby. Jed-
nak wieloletnie działania władz samo-
rządowych oraz korzystanie z różnych 
funduszy pomocowych i programów z 
dziedziny ochrony środowiska spra-
wiają, że Bieruń należy do czołówki 
gmin proekologicznych w naszym re-
gionie - również dzięki prowadzonej 
na szeroką skalę edukacji ekologicz-
nej i współpracy ze szkołami. Choć 
wiele jeszcze przed nami, każdego 
dnia zbliżamy się standardów skandy-
nawskich - najwyższych w tej 
dziedzinie w Europie. 

Ochrona wód

Już dwanaście lat temu, 
wdrożono program ochrony 
Starorzecza Wisły, kosztem 
60 tysięcy zł wykonano rekul-
tywację istniejącego tam dzi-
kiego wysypiska, umocniono 
brzegi oraz zarybiono akwen, 
służący do dziś wędkarzom. 
Znacznie większe kwoty wy-
dano na oczyszczalnie ście-
ków - I etap jej budowy w Bie-
runiu Starym do 2001 roku 
kosztował niespełna 6,5 mi-
liona zł. Oczyszczalnia ma 
wydajność 750 m. sześciennych na 
dobę, przyjmuje też ścieki dowożone 
z szamb przydomowych. W ramach 
kanalizacji miasta, gmina sfinansowa-
ła 18 przydomowych oczyszczalni na 
tych posesjach, których podłączenie 
do kanalizacji miejskiej byłoby nieeko-
nomiczne.

Zasadniczy nacisk położono jed-
nak na kanalizację sanitarną. W latach 
1994-2005 w Bieruniu Starym wydano 
na ten cel ponad 12 mln zł, za co wy-
budowano ponad 28 kilometrów ka-
nalizacji obejmującej 496 przyłączy do 
budynków. W Bieruniu Nowym w ana-
logicznym okresie wybudowano me-
chaniczno-biologiczną oczyszczalnię 
ścieków o wydajności 1480 m sześć. 
na dobę za 8,5 mln zł oraz wykonano 

19,5 kilometrów kanalizacji przyłącza-
jących 526 gospodarstw. W Bijasowi-
cach w latach 2002 - 2004 za niespeł-
na 4,5 mln zł wykonano prawie 7,5 ki-
lometrów kanalizacji, obejmującej 113 
przyłączy.

Na magistralę wodociągową o dłu-
gości 10,5 kilometrów wydano w la-
tach dziewięćdziesiątych 3 mln 200 ty-
sięcy zł. Ponadto, na ulicach Starom-
łyńskiej, Wiślanej, Krupniczej wybudo-
wano wodociągi o długości 4130 me-
trów za pół miliona złotych.

Ochrona powietrza

Od trzech lat, w ramach „Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji na te-
renie miasta Bierunia, w budynkach 
mieszkalnych: jednorodzinnych i in-

nych wyposażonych w indywidualne 
nieekologiczne i niskoenergetyczne 
źródła ciepła, dokonano moderniza-
cji 720 kotłowni. Łącznie na zakupy, 
wymianę i dofinansowanie moderni-
zacji kotłowni indywidualnych oraz 
spółdzielni i poradni, Bieruńska Fun-
dacja Inicjatyw Gospodarczych wy-
dała prawie 664 400 zł. Dzięki temu, 
uzyskano znaczne zmniejszenie emi-
sji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku wę-
gla, dwutlenku węgla, tlenków azotu, 
sadzy i popiołów oraz związków rako-
twórczych. Powietrze nad Bieruniem i 
okolicami z każdym rokiem staje się 
coraz czystsze. 

Ponadto, zwiększy się żywotność skła-
dowisk odpadów, zmniejszy się ilość od-
padów na dzikich wysypiskach ponie-

waż uczestnicy programu muszą mieć 
podpisane umowy na wywóz odpadów.

Ze względu na ogromne zaintereso-
wanie, BFIG zorganizowała już po raz 
trzeci „Majówkę z niską emisją”. Jest 
to okazja do przedstawienia mieszkań-
com Bierunia i sąsiednich gmin budo-
wy i zasad działania ekologicznych ko-
tłów węglowych, gazowych, oraz odna-
wialnych źródeł energii cieplnej, czyli 
pomp ciepła i kolektorów słonecznych. 
Wystawa rokrocznie cieszy się dużym 
zainteresowaniem, gdyż na miejscu 
można skorzystać z porady fachowców 
i obejrzeć proponowane urządzenia.

Poprawie stanu powietrza służą rów-
nież inwestycje gazowe i energetycz-
ne. Bieruń jest całkowicie zgazyfiko-
wany - dzięki prowadzonej etapami 
od 1991 roku do 1994 r., budowie sie-
ci, stacji redukcyjnych i przyłączy do-
mowych. Wówczas to, za ponad 5 mln 
zł wykonano 144 kilometrów sieci z 
przyłączami do 2,5 tysiąca budynków. 
Część mieszkańców korzysta z gazu 
na stałe, inni tylko w sezonie letnim, 

ale efekt ekologiczny jest 
widoczny.

Z kolei na inwestycje i 
modernizacje w energe-
tyce, wykonane w latach 
1992-93, wydano kwo-
tę ponad 750 tysięcy zł. 
Wyposażono wówczas 4 
stacje transformatorowe, 
wybudowano linie kablo-
we i oświetleniowe oraz 
zabudowano 600 nowych 
opraw oświetleniowych. 
Ponadto, w 1996r. prze-
budowano sieć energe-
tyczną Rynku za 220 tys. 
zł oraz linię kablową w Ja-
jostach za 118 tys. zł.

Ochrona gleby

O ziemi serdecznie mówimy - nasza 
matka. Aby powiedzenie nie było pu-
stym sloganem w Bieruniu, w ciągu 
ostatnich 15 lat, zalesiono ponad 17 
ha nieużytków. Jednocześnie w zieleni 
miejskiej posadzono 10 tysięcy drzew 
i 20 tysięcy krzewów. Ochroną objęto 
7 okazałych drzew, z których najwięk-
szym jest dąb szypułkowy przy gospo-
darstwie Solec Porąbek. Jego obwód 
wynosi 555 cm. Dendrolodzy twier-
dzą, że jest to dąb Sobieskiego posa-
dzony na trasie odsieczy wiedeńskiej 
i szacują jego wiek na około 350 lat. 
Pod względem przyrodniczym, za naj-
bardziej wartościowe miejsce uważa-
na jest grobla Kopańska. Oprócz wie-

Ekologiczny Bieruń
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kowych dębów i grabów, rośnie tu wie-
le rzadkich i chronionych roślin, m.in. 
kalina koralowa, kruszyna pospoli-
ta i konwalia majowa. Grobla jest tak-
że miejscem gniazdowania wielu pta-
ków chronionych z brodźcem samot-
nym na czele.

Dbając o tereny zielone nie zapomi-
na się o najbliższym otoczeniu. Selek-
tywna zbiórka surowców wtórnych i 
odpadów, w Bieru-
niu jest prowadzona 
wzorowo. 

Zgodnie z obo-
wiązującym regula-
minem utrzymania 
czystości, miesz-
kańcy są zobo-
wiązani do zawar-
cia umów z jedną z 
firm na wywóz od-
padów. Funkcjona-
riusze Straży Miej-
skiej sprawdzają czy 
usuwanie odpadów 
odbywa się zgodnie 
z przepisami.

Selektywna zbiór-
ka odpadów w cało-
ści finansowana jest 
przez Urząd Miejski 
w Bieruniu. Miesz-
kańcy z 2,5 tys. posesji prywatnych, 
otrzymują komplet worków do selek-
cji odpadów (żółty na tworzywa, bia-
ły na szkło, czerwony na metal, nie-
bieski na papier, czarny na liście i tra-
wę)oraz harmonogram ich odbioru na 
początku każdego roku. Ulice są po-
dzielone na 10 rejonów, surowce wtór-
ne odbierane są dwa razy w miesiącu, 
zaś liście i trawa jesienią i wiosną. Na-
tomiast na terenie osiedli wielorodzin-
nych, zlokalizowano punkty z konte-
nerami na surowce wtórne typu two-
rzywa, szkło białe i kolorowe oraz pa-
pier. Dwa razy w roku odbierane są 
odpady niebezpieczne i wielkogabary-

towe. Po segregacji i prasowaniu tzw. 
petów, surowce są transportowane do 
odbiorców. W zeszłym roku gmina ze-
brała w ten sposób prawie 300 tysięcy 
kg odpadów. Podobną ilość przekaza-
no do recyklingu, co kosztowało łącz-
nie 55 tysięcy zł.

Wyróżnienia

Starania mieszkańców Bierunia i 
władz gminnych o ochronę środowiska 
w którym przyszło im żyć, doceniają 
sąsiedzi, goście przebywający w mie-
ście a przede wszystkim profesjonali-
ści, czyli ludzie i instytucje zawodowo 
zajmujący się ochroną środowiska.

Dzięki wysokiej ocenie działań eko-
logicznych, Bieruń został nagrodzo-
ny w konkursie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej pod nazwą „Ekologicz-
na gmina województwa śląskiego”. 
Pozytywnie oceniono m.in. wyko-
rzystanie środków gminnego fundu-
szu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, liczbę mieszkańców objętych 
zbiórką odpadów, wysoki stopień re-
dukcji zanieczyszczeń w oczyszcza-
nych ściekach, liczbę osób objętych 
dofinansowaniem modernizacji sys-
temów grzewczych, wydatki na inwe-
stycje chroniące środowisko, ochro-
nę przyrody i edukację ekologiczną, 
a także pozyskiwanie zewnętrznych 
środków na inwestycje ekologicz-

ne. Wyróżnienie w 
kwocie 100 tysięcy 
zł przeznaczono na 
dalszą działalność 
proekologiczną.

W kolejnym kon-
kursie, zorganizo-
wanym przez NFO-
SiGW pod hasłem: 
„Nasza gmina w Eu-
ropie”, Bieruń otrzy-
mał wyróżnienie 
w kwocie 200 tys. 
zł. Celem tego kon-
kursu było pokaza-
nie aktywności sa-
morządów w szero-
kim zakresie dzia-
łań proekologicz-
nych od inwestycji 
w gospodarkę wod-
ną poprzez ochronę 

powierzchni ziemi, ograniczenie ni-
skiej emisji po edukację ekologiczną 
i realizację lokalnej strategii zrówno-
ważonego rozwoju.

Oczywiście ekologia to „neveren-
ding story” - niekończąca się histo-
ria. Tu nie można się zatrzymać. Każ-
dego dnia korzystamy z przyrody: 
jemy, oddychamy, niszczymy, produ-
kujemy śmiecie. Dlatego też, każde-
go dnia musimy zrobić coś by zadbać 
o środowisko: podnieść papierek, za-
kręcić wodę, zgnieść puszkę... To nas 
wszystkich, mieszkańców zadania. 
Zadania gminy, są tak jak dotychcza-
sowe osiągnięcia: OGROMNE. 

Dzisiejsza granica pomiędzy Tychami 
a Bieruniem, ustalona w sposób 

sztuczny miała jeden cel - zapewnić Ty-
chom za wszelką cenę dochody z fabryki 
Fiata - zauważył Burmistrz Ludwik Jago-
da podczas zorganizowanej pod koniec 
maja konferencji prasowej w bieruńskim 
ratuszu. Spór między Bieruniem a Ty-
chami ciągle trwa i władze naszego mia-
sta postanowiły przybliżyć dziennikarzom 
o co tak naprawdę chodzi. Część przed-
stawicieli mediów, pod wrażeniem tyskich 

happeningów i dowcipnych akcji, nie za-
wsze potrafiła odnaleźć istotę sporu, uży-
wając nierzadko retoryki wojennej.

Burmistrz Jagoda przypomniał, że cho-
dzi o przywrócenie Bieruniowi 320 hektarów 
ziemi, odebrane miastu w sposób arbitralny 
w 1972 roku przez ówczesne władze partyj-
ne. Obecnie wygląda to tak, że do kasy Ty-
chów co roku wpływa 10 milionów złotych 
z tytułu podatków, zaś na barkach Bierunia 
spoczywają same kłopoty związane z utrzy-
maniem przyfabrycznych zabudowań, osie-
dla, dróg - słowem całej infrastruktury.

Burmistrz zapewnił, że bynajmniej nie 
chodzi tu o przeniesienie Fiata do Bieru-

nia, a szermowanie takim argumentem 
jest nie w porządku.

 - Nie mamy pretensji to tyskich rad-
nych. To oczywiste, że dbają o intere-
sy swojego miasta. Nam chodzi tylko o 
to, aby spojrzeli na tę sprawę z naszego 
punktu widzenia.

Burmistrz Jagoda zaznaczył też, że w 
innych sprawach współpraca pomiędzy 
Tychami a Bieruniem układa się pomyśl-
nie, czego dowodem jest na przykład 
wspólna próba przejęcia zadań Rejono-
wego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji czy firmę „Master”, w której 
Bieruń jest udziałowcem.

Spór z Tychami
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Dzieci z grupy „Tygryski” oraz „ Nutki” z Przedszkola 
nr 1 w Bieruniu, pod opieką nauczycielek oraz chęt-

nych do pomocy rodziców, wybrały się z wizytą do Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tychach, aby zobaczyć z bliska 
jak wygląda praca naszych dzielnych strażaków.

Na miejscu powitał nas strażak w stopniu kapitana, który roz-
począł wycieczkę od bardzo szczegółowego zapoznania nas z 
wozem strażackim i jego wyposażeniem. A było co oglądać! 

Następnie dzieci zostały poddane sprawdzianowi wiedzy na 
temat ognia, pracy strażaków, ubioru ochronnego, który rów-
nież został nam pokazany w całej okazałości.Ostatnim ele-
mentem wycieczki był garaż, a konkretnie rura po której zjeż-
dżają strażacy udając się na akcję. Tę czynność zaprezento-
wał nam pan Andrzej Wróbel - tata Izabelli z „Tygrysków”

E. Moskwa

Z wizytą u Strażaków
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KULTURA

Licznie zgromadzo-
na publiczność, miała 
okazję podziwiać wy-

stępy przedszkolaków, któ-
rzy zaprezentowali bardzo 
urozmaicony i różnorodny 
program. Były przedstawie-
nia teatralne, deklamacje, 
taniec i piosenka. „Calinecz-
ka”, „Muzyka i taniec łago-
dzą obyczaje”, „Podwod-
ny świat”, „Kot w butach”, 
„Opowieść muzyczna - po-
dróż balonem” czy wreszcie 
„Na dworze króla” - to tytuły 
przedstawień, przygotowa-
nych przez dwudziestooso-
bowe grupy pod kierunkiem 
nauczycieli naszych przed-
szkoli. Najważniejsza jed-
nak była atmosfera wspól-
nej zabawy, w której uczest-
niczyli zarówno mali - wiel-

cy artyści występujący na scenie jak i publiczność, złożona 
z dzieci oczekujących na swój występ. 

Przedszkole Nr 2 w Bieruniu (dyrektor Małgorzata Dzie-
dzioch)- zaprezentowało widowisko „Muzyka i taniec łago-
dzą obyczaje” przygotowane pod kierunkiem nauczycielek: 

Aleksandry Jezierskiej, Kamili Łyżwińskiej Grubeckiej 
i Izabelii Cwalina. Natomiast Przedszkole Nr 1 w Bieruniu 
(dyrektor Barbara Nieckarz) pokazało nam „Podwodny 
świat”. Program przygotowały nauczycielki: Katarzyna Ba-
raniewicz i Ewa Pająk.

Gratulacje należały się 
wszystkim, co potwierdził 
obserwujący występy wi-
ceburmistrz Jan Podleśny, 
wręczając wszystkim dzie-
ciom i zespołom przed-
szkolnym, nagrody ufundo-
wane przez Urząd Miasta 
i Bieruński Ośrodek Kultury. 
Impreza z przedszkolakami 
w roli głównej, to przeżycie 
radosne zarówno dla dzie-
ci, którym zapewne długo 
pozostanie w pamięci, jak 
i dla organizatorów oraz ro-
dziców, którzy z niezwykłą 
starannością przygotowa-
li atrakcyjne stroje i oprawę 
plastyczną.

Na naszych zdjęciach 
bieruńskie przedszkolaki 
ze swoimi nauczycielami.

Przedszkolaki na scenie
Dzieci, które wystąpiły w pierwszym Przeglądzie Zespołów Przedszkolnych - już wkroczyły 
w dorosłe życie. Nic dziwnego, skoro niedawno uczestniczyliśmy w imprezie już po raz czter-
nasty. Sześć palcówek przedszkolnych, w tym dwie z naszego miasta,zaprezentowało ciekawe 
programy artystyczne w Kinoteatrze Jutrzenka.
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Któż potrafi lepiej zrozumieć znacznie słowa: „Matka” niż 
nasi seniorzy? Dominującą grupę wśród członków PZE-

RiI stanowią panie, a wśród nich - babcie i mamy. Kobiety, 
które wychowały i wykształciły nierzadko kilkoro dzieci. Nic 
więc dziwnego, że z okazji Dnia Matki 25 maja w Kino-Teatrze 
Jutrzenka odbyło się spotkanie członków Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów: pań i panów (wszak nie-
bawem dzień ojca) oraz dzieci z bieruńskiej Jedynki.

Wszystkich zebranych i zaproszonych gości przywitała 
pani Maria Mazurkiewicz - Przewodnicząca Oddziału Rejo-
nowego PZERiI. Następnie wszystkim zebranym na Sali mat-
kom życzenia złożyli Jerzy Stok - sekretarz Miasta Bierunia 
oraz Zofia Łabuś - Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 

Czas spotkania umiliło przedstawienie „Kopciuszka”, 
wykonane przez dzieci z kółka teatralnego działającego 
w Kino-Teatrze Jutrzenka pod kierunkiem Katarzyny Lenart. 

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w CZERWCU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
2 czerwca godz. 16.00 – Spotkanie okolicznościowe dla 

KGW z okazji Dnia Matki

4 czerwca godz. 8.00 – Festyn zorganizowany przez Koło 

Wędkarskie (obok Zalewu „Łysina”)

5 czerwca godz. 18.00 – Zielone Świątki – ognisko na Grobli

8 czerwca godz. 18.30 – Przedstawienie w wykonaniu dzieci 

z SP 1 pt. „Kopciuszek”

9 czerwca godz. 17.00 – Prezentacje przedszkolaków z P 1

12 czerwca godz. 14.30 – Koncert chóru „Pro Arte Ecclesia-

stica” dla klas I - III SP

13 czerwca godz. 10.00 – „Ożenek” Gogola w wyk. grupy 

„Fantom” dla uczniów klas trzecich

19 czerwca – Pożegnanie starszaków z Przedszkola nr 1

20 czerwca godz. 11.00 – Prezentacja grup działających 

przy BOK-u

30 czerwca godz. 18.00 – Recital Jadwigi Wyrwalec – pio-

senka poetycka

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
3 czerwca godz. 16.00 – Impreza plenerowa z okazji Dnia 

Dziecka (Boisko Pomocnicze KS „Piast” ul. Królowej Jadwigi 

– Bieruń Nowy

6 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

6 czerwca godz. 18.00 – Przedstawienie „Alicja w krainie 

czarów” – przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 1

8 czerwca godz. 10.00 – MOPS - szkolenie z zakresu profi-

laktyki

20 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

24 czerwca  godz. 17.00 – Noc Świętojańska nad Wisłą

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
2 czerwca godz. 17.00 – III Powiatowy Przegląd Muzyki Kla-

sycznej

Mamy naszych mam
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SPOŁECZEŃSTWO

Na początku maja br. wpłynęło do 
Urzędu Miejskiego Zarządzenie 
Wojewody Śląskiego ustalające 

liczbę radnych wybieranych do rad gmin 
województwa śląskiego na okres kadencji 
2006 - 2010. Zgodnie z ordynacją wybor-
czą do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw od momentu podania do pu-
blicznej wiadomości w formie obwiesz-
czenia w każdej gminie województwa 
liczby radnych można rozpocząć przewi-
dziane w ordynacji działania. Zarządzenie 
Wojewody podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskie-
go najpóźniej na cztery miesiące przed 
upływem obecnej kadencji rad gmin, któ-
ra nie może trwać krócej niż do 27 paź-
dziernika br.

W Bieruniu liczba radnych zmniejszy się 
o 6 osób. Rada Miejska w następnej ka-
dencji będzie liczyła 15 radnych. Liczbę 
radnych zgodnie z ordynacją ustala się 
w oparciu o liczbę mieszkańców stale za-
mieszkujących w gminie na dzień 31 gru-
dzień przed rokiem wyborczym. W Bieru-
niu 31 grudnia 2005 r. mieszkało 19.992 
mieszkańców zameldowanych na pobyt 
stały. Oznacza to, że: mniejsza będzie licz-
ba radnych, zmianie ulegnie liczba miesz-
kańców przypadających na mandat (tzw. 
reprezentacja na mandat) radni będą wy-
bierani w systemie większościowym, czy-
li mandat otrzyma ten mieszkaniec, któ-
ry zdobędzie najwięcej głosów. Wybo-
ry mogą się odbyć zarówno w okręgach 
jednomandatowych jak i wielomandato-
wych. W gminach takich jak Bieruń liczą-
cych do 20.000 mieszkańców wybiera się 
od 1 do 5 radnych w okręgach. Reprezen-
tację na mandat obliczyć można  dzieląc 
liczbę mieszkańców podaną wyżej przez 
liczbę mandatów czyli w przypadku Bieru-
nia przez cyfrę 15.

Zarządzenie Wojewody, o którym mowa 
wyżej zostało wydane w porozumieniu 
z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym. 
Poinformował on pisemnie Burmistrza 
o przesłankach prawnych, które omówio-
no na wstępie, czyli o potrzebie podjęcia 
stosownych czynności przewidzianych 
w ordynacji wyborczej. Podział gminy na 
okręgi wyborcze jest stały. Zmiany gra-
nic okręgów wyborczych mogą być do-
konywane najpóźniej na 3 miesiące przed 
upływem kadencji, jeżeli konieczność 
taka wynika ze zmiany liczby mieszkań-
ców danej gminy zmiany liczby radnych. 

W takiej sytuacji obecnie znajduje się Bie-
ruń. Podział na okręgi wyborcze ich gra-
nice i numery oraz liczbę radnych wybie-
ranych w okręgu ustala na wniosek Bur-
mistrza Rada Miejska. Stosowna uchwa-
ła w tej sprawie zostanie podjęta podczas 
sesji czerwcowej. Uchwała Rady będzie 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego. Prace nad projek-
tem uchwały trwają. Rozważana jest rów-
nież możliwość zmiany granic obwodów. 
Kompetencja w sprawie zmian stałych ob-
wodów należy do Burmistrza, który przed-
kłada radzie stosowną propozycję.

Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw 
z 1998 r. zmieniana była 13 razy i wszyst-
ko wskazuje, że będą wprowadzane do 
niej kolejne zmiany niezależnie od zmian 
wynikających z orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego, który uznał, za niezgod-
ne z konstytucją  niektóre zapisy ordyna-
cji. W Polsce utrwalił się zły zwyczaj. Po-
lega on na braku stabilności przepisów 
ustrojowych takich jak np. ordynacja wy-
borcza. Im bliżej wyborów tym chętniej 
wprowadza się do niej zmiany. W kolejce 
czekają te, które należą do tzw. potrzeb-
nych. Do politycznych należy zaliczyć ini-
cjatywę powszechnego wprowadzenia 
w wyborach do rad gmin okręgów jedno-
mandatowych. Podjęto również działania 
mające na celu zniesienie wyborów bez-
pośrednich wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów. Kilka zdań należy podać na temat 
terminu wyborów. Obecna kadencja roz-
poczęła się cztery lata temu 27 październi-
ka, czyli najbardziej prawdopodobne ter-
miny obecnych wyborów to 5 listopada 
lub 19 listopada. Odpada 12 listopada ze 
względu na poprzedzający go dzień świę-
ta państwowego. Stosując dosłownie or-
dynację, wybory samorządowe nie mogą 
odbyć się później niż 24 grudnia czyli 
w wigilię. Podaną garścią informacji roz-
poczynamy przybliżanie czytelnikom pro-
blematyki wyborczej.

Opracował: Jerzy Stok

W naszym mieście  liczba radnych zmniejszy się o 6 osób. 
Rada Miejska w następnej kadencji będzie liczyła 15 radnych.

Sygnał wyborczy
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SESJA

W dniu 25 maja odbyła się zwy-
czajna sesja Rady Miejskiej 
w Bieruniu, Tematem wio-

dącym sesji była polityka oświato-
wa gminy w świetle obowiązujących 
przepisów oraz działań wynikających 
z aktualnej sytuacji demograficz-
nej w mieście. W pisemnym opraco-
waniu, które otrzymali radni zawarte 
były analizy odnoszące się do demo-
grafii w perspektywie kilku lat, wydat-
ków ponoszonych na utrzymanie po-
szczególnych obiektów szkół i przed-
szkoli oraz kadry pedagogicznej. 
Podczas dyskusji omawiano działa-
nia jakie będą podejmowane w sytu-
acji zmniejszającej się liczby uczniów, 
a tym samym powstawania wolnych 
przestrzeni w szkołach do zagospo-
darowania. Omawiano również polity-
kę kadrową związaną z tym tematem. 
Rada po zakończeniu dyskusji przyję-
ła następujące wnioski:
1. Zwiększenie ilości miejsc w przed-

szkolach lub przeniesienie oddziałów 
zerowych do szkół podstawowych.

2. Utworzenie oddziałów dla dzieci 5-let-
nich z tzw. Minimum programowym.

3. Kontynuowanie nauczania dzieci 
niepełnosprawnych w klasach in-
tegracyjnych i nauczania indywi-
dualnego.

4. Wyposażenie szkół w nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne.

5. Systematyczne zagospodarowywanie 
wolnych pomieszczeń w szkołach.

6. Otwarcie gimnazjum dla dorosłych.
7. Kontynuowanie prac modernizacyj-

nych i inwestycyjnych w szkołach.
8. Opracować nową formę organiza-

cyjną zarządzania obiektami spor-
towymi w gminie w celu bardziej 
efektywnego wykorzystania tych 
obiektów.

9. Wdrożyć zasadę opieki szkół nad 
miejscami pamięci w mieście (cmen-
tarze, pomniki, tablice, zabytki).

10. Kontynuować w szkołach naukę o 
przeszłości „małej ojczyzny”.

11. Zachęcać młodzież i nauczycieli 
do uczestnictwa w świętach pań-
stwowych i uroczystościach patrio-
tycznych.

12. Dokonać analizy wysokości od-
płatności za pobyt dzieci w przed-
szkolach.

Podczas sesji podjęte zostały nastę-
pujące uchwały:

- w sprawie wprowadzenia zmiany 
w uchwale Nr I/11/2006 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 26 stycznia 

2006 r. w sprawie stypendiów spor-
towych przyznawanych przez mia-
sto za wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym.

Wojewoda Śląski wniósł skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach za pośrednic-
twem Rady Miejskiej w Bieruniu w 
celu stwierdzenia nieważności czę-
ści przepisów uchwały Rady regulują-
cych przyznawanie stypendiów spor-
towych w Bieruniu. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym, burmistrz w 
terminie 7 dni od podjęcia przekazuje 
Wojewodzie do kontroli uchwały Rady 
Miejskiej. Organ nadzoru czyli Wojewo-
da w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia doręczenia uchwały orzeka o 
jej nieważności w całości lub części. Po 
raz pierwszy w dotychczasowej dzia-
łalności Rady Wojewoda nie dokonał 
kontroli w zakreślonym wyżej terminie. 
Pozostała mu więc jedynie skarga i tak 
też postąpił. Zastrzeżenie dotyczy zapi-
su regulaminu, który jest załącznikiem 
do uchwały wymienionej na wstępie. 
Wojewoda zakwestionował przyzna-
wanie stypendiów zawodnikom klubów 
bieruńskich, którzy nie są mieszkańca-
mi Bierunia. Wśród 18 stypendystów 
jest jeden przypadek zawodnika, który 
mieszka w sąsiedniej gminie a uprawia 
sport w klubie bieruńskim. Rada posta-
nowiła wprowadzić zmianę do regula-
minu przyznawania stypendiów sporto-
wych uwzględniającą zastrzeżenia Wo-
jewody.

Podejmując uchwałę zmieniającą, 
skarga stanie się bezprzedmiotowa, 
czyli nie będzie jej nadany bieg prawny.

- w sprawie wystąpienia do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji o dokonanie zmiany urzędo-
wej nazwy dla części miasta i zgod-
nie z wolą mieszkańców nadanie jej 
nazwy Bieruń Nowy.

Na początku ubiegłego roku zosta-
ła przekazana Wojewodzie Śląskiemu 
uchwała Rady Miejskiej wraz z wnio-
skiem w sprawie ustalania nazwy Bie-
ruń Nowy dla części miasta Bieru-
nia. Wniosek ten po wnikliwej anali-
zie opuścił mury Urzędu Wojewódz-
kiego 28 marca br. i został przesła-
ny do Ministerstwa Spraw wewnętrz-
nych i Administracji - Departamen-
tu Administracji Publicznej gdzie po 
wstępnej analizie stwierdzono, że 
ubiegłoroczna uchwała powinna mó-
wić o zmianie a nie ustaleniu nazwy. 
Temat ten był szeroko komentowany 

na łamach obu „Rodni”. Z mieszkań-
cami przeprowadzono konsultacje. 
Większością głosów wypowiedzieli 
się oni za nazwą Bieruń Nowy. Wnio-
sek Rady miał i ma charakter porząd-
kujący tak jak cała akcja sporządze-
nia czy też aktualizowana przez naj-
bliższe kilka lat wykazy urzędowych 
nazw miejscowości w Polsce. W ubie-
głym roku okazało się, że połowa Bie-
runia została przez GUS przypisa-
na do Tychów. Parafie, Urząd Pocz-
ty oraz OSP w tej części miasta no-
szą nazwę w Bieruniu Nowym. Stacja 
kolejowa natomiast odwrotnie - Nowy 
Bieruń. Zarówno Wojewoda jak i Sta-
rosta poparli wniosek Rady, aby ujed-
nolicono i uporządkowano temat. 
Trudno odnieść inne wrażenie kiedy 
obręb geodezyjny na obszarze, któ-
rego znajduje się miejscowość ma 
inną nazwę niż sama miejscowość. 
Decyzja w tej sprawie należy do Mini-
stra, który korzysta z pomocy specjal-
nej komisji opiniującej wnioski.

- w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale Nr XI/3/2005 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 24.11.2005 r. 
w sprawie wysokości dziennych sta-
wek opłat, targowej, poboru opłaty w 
drodze inkasa oraz ustalenia terminu 
płatności dla inkasentów w 2006 r.

Uchwała ma charakter porządkują-
cy. Nastąpiła zmiana jednego z pod-
miotów pobierających opłaty targo-
we więc zmianę tą wprowadzono do 
uchwały.

- w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu umarzania wierzytelności 
pieniężnych stanowiących docho-
dy gminy Bieruń oraz jej jednostek 
organizacyjnych z tytułu należno-
ści, do których nie stosuje się prze-
pisów ustawy - Ordynacja podat-
kowa oraz udzielania innych ulg w 
spłacaniu tych należności, a także 
wskazania organów do tego upraw-
nionych.

Uchwała porządkuje zasady i tryb po-
stępowania. Zmiany jakie zaszły od pod-
jęcia poprzedniej uchwały w 2001 r., któ-
rą Rada uchyliła wymagały dostoso-
wania jej do obecnie obowiązujących 
przepisów. Uchwała będzie ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

- w sprawie zmian budżetu.

Rada postanowiła zwiększyć do-
chody i wydatki. Uchwała ma na celu 
przestrzeganie przepisów o dyscypli-
nie finansów publicznych.

Opracował:
Sekretarz Miasta 

Jerzy Stok

Radni obradowali
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W finale wojewódzkim na boisku MKS CZELADŻ spotkało się aż 18 
ekip, które zostały podzielone na 6 grup walczących o awans do ćwierćfi-
nału. Tę rundę również nasi zawodnicy wygrali. Dopiero po pasjonującym 
pojedynku w ćwierćfinale przegrali 3:2 z szkołą Mistrzostwa Sportowego 
Podbeskidzie Bielsko-Biała. Każdy z naszych zawodników otrzymał pa-
miątkową koszulkę i płkę do gry.

Naszą szkolę reprezentowali: Michulec Mariusz, Nagi Dawid, Kocu-
rek Andrzej, Opach Damian, Pasierb Dawid, Moroń Artur, Pastuszka 
Marcin, Kiec Mateusz, Miśtalski Kamil, Gondzik Martin, Fabisiak Da-
niel i Berger Jan. Opiekunem zespołu jest Antoni Berger.

Wysokie miejsce piłkarzy

Bardzo dobrze zaprezentowała się nasza szkoła w turnieju piłki nożnej 
COCA COLA CUP 2006, w którym w całym województwie wystarto-

wało aż 209 zespołów. Najpierw awansowaliśmy do finału wojewódzkiego 
gdzie zajęliśmy ostatecznie V miejsce. Aby awansować do tego finału mu-
sieliśmy rozegrać i wygrać aż 2 turnieje rundy eliminacyjnej.

MAGAZYN SZKOLNY

Powiatowy Zespół Szkół

Z Lyonu do Bierunia i z powrotem

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu spotkali 
się w Krakowie z młodzieżą francuskiej szkoły Lycée Notre 

Dame. Spotkanie to było zwieńczeniem rocznej koresponden-
cji pomiędzy licealistami naszej szkoły, a uczniami francuskie-
go liceum. Ideę korespondowania z młodym Francuzami wy-
sunęła nauczycielka języka francuskiego Iwona Słowiak, któ-
ra nawiązała kontakt z opiekunem klasy francuskiej Sophie Go-
bet. Młodzieży francuskiej zależało na podszkoleniu znajomo-
ści języka angielskiego wobec tego niezbędna stała się pomoc 
anglisty. Zadania tego podjęła się Katarzyna Konopka, która 
czuwała nad korespondencją w języku angielskim oraz nawią-
zała kontakt z nauczycielem j. angielskiego Jean Pierrem For-
besem. Możliwość korespondencji spotkała się z dużym zain-

teresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Brali w niej udział 
przede wszystkim uczniowie klas 2 i 3 technikum ekonomicz-
nego oraz klasy 3 liceum profilowanego, którym zależało na 
wzmocnieniu znajomości języków angielskiego i francuskiego, 
z których będą zdawać maturę.  I. Słowiak, J. Kozub

Dzień Europy

Tegoroczne obchody Dnia Europy w SP-3 przebiegały pod znakiem 
licznych konkursów przygotowanych przez Klub Europejski ,,Wo-

jażer’’. Klasy I - III malowały ilustracje do baśni bajkopisarzy: Ch. Per-
aulta, H. Ch. Andersena, braci Grimm oraz J. Brzechwy. Ich prace zo-
stały wystawione na forum szkoły i wszyscy mieli okazję je podziwiać. 
Nagrody otrzymali: z klas pierwszych: Paulina Frymer i Daria Krzak, 
z klas drugich - Bartek Wszołek a z klas trzecich: Magdalena Janik i 
Marzena Szeliga. Klasy czwarte rozwiązywały krzyżówkę. Natomiast 
uczniowie klas V - VI mieli okazję wykazać się już bardziej szczegółową 
wiedzą o Unii. Trzyosobowe zespoły z tych klas pisały test sprawdza-
jący wiedzę o Unii Europejskiej. Spośród nich wybrano 6 najlepszych 
zespołów, które 9 maja w obecności swoich wychowawców, dyrekcji 
szkoły oraz pani dyrektor Ośrodka Edukacji rozegrały drugą część po-
jedynku. Były to zespoły z klas Va, Vb, Vc, Vd, VIa, Vid. Zadania były 
zróżnicowane. Należało wykazać się nie tylko wiedzą, ale również spo-
strzegawczością, wrażliwością estetyczną i umiejętnościami plastycz-
nymi. W tej rywalizacji I miejsce zajął zespół klasy VId, , II miejsce kla-
sa Va natomiast III miejsce klasa Via. Wszyscy uczniowie otrzymali 
z rąk dyrektor Krystyny Czajowskiej nagrody rzeczowe. Rozgrywki 
zostały urozmaicone tańcem i piosenkami uczestników konkursu pio-
senki angielskiej.

Ekologicznie

Uczniowie naszej szkoły brali udział w III Powiatowym Konkursie Eko-
logicznym przygotowanym przez opiekunów Koła Ekologicznego 

panie: Mirosławę Wilkosz, Grażynę Długosz i Renatę Mateja. W kon-
kursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z następujących szkół: SP-1 
Bieruń, SP-1 Lędziny, SP-3 Lędziny, SP-2 Imielin, SP-3 Bieruń. Konkurs 
przebiegał w trzech etapach. Pierwszy etap rozwiązywanie testu skła-
dającego się z 18 pytań i krzyżówki. Drugi etap - wykonanie pracy pla-
stycznej pt „Jestem drzewem”. Trzeci etap to pytania ustne kierowane 
do drużyny. I miejsce zajęła drużyna z SP-1 Bieruń, II miejsce SP-3 Bie-
ruń a III miejsce SP-1 Lędziny. Uczniowie prezentowali wysoki poziom 
wiadomości, a prace plastyczne wykonane techniką kolażu wzbudziły 
ogólne uznanie. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę a zwycięz-
cy ciekawe książki. 

Patryk Makosz...

W Gimnazjum nr 12 w Tychach, odbył się Międzygminny Konkurs o 
tytuł „Mistrza klawiatury”. W konkursie uczestniczyło 16 trzyoso-

bowych drużyn ze szkół podstawowych i 7 z gimnazjów.
Drużyna naszej szkoły w składzie: Klaudia Kutarba, Patryk Makosz, Mi-

chał Sosna przygotowana przez p. Dorotę Gust zdobyła II miejsce w gru-
pie szkół podstawowych. Mistrzem Klawiatury wśród uczniów szkół podsta-
wowych został Patryk Makosz, uczeń naszej szkoły. 

Ewa Szczypiór
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Wieczorek poetycki

Miłość mi wszystko wyjaśniła 
Jan Paweł II

Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach - Karol Wojtyła, 
Papież-Polak, poeta, Sługa Boży. Niedawno minęła 86 roczni-

ca Jego urodzin, dlatego 20 maja br. w Kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym odbył się wieczorek poetycki, w 
którym wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum i zespół „Gau-
deamus”. Spotkanie z poezją Jana Pawła II było zaproszeniem do 
odkrywania, jak miłość wyjaśniała Mu obecność Boga, w świecie, 
w człowieku, w sztuce... Zaprezentowano na nim fragmenty „Tryp-
tyku rzymskiego”, „Wybrzeża pełne ciszy” oraz „Opowieść o drze-
wie zranionym”. W niepowtarzalny nastrój tego wieczoru wprowa-
dził nas zespół „Gaudeamus” wykonujący utwory oparte na sło-
wach naszego wielkiego rodaka, do których muzykę napisał p. Ra-
fał Borkowy. 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą o rychłą beatyfikację 
Sługi Bożego, Papieża oraz o to, by pielgrzymka Ojca Świętego Be-
nedykta XVI przyniosła duchowe owoce w naszym życiu.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego spo-
tkania serdeczne podziękowania składają organizatorzy: Katarzy-
na Gretka, Grzegorz Gretka, Rafał Borkowy i ks. Marcin Ryszka. 

Katarzyna Gretka, Grzegorz Gretka 

Jajo fizyczne

18 maja w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Ślą-
skich w Bieruniu odbył się konkurs pt: Jajo fizyczne. Chemia 

i biologia jaj zorganizowany przez panią Magdalenę Skutecką.
O wyniku konkursu zdecydowała obiektywna komisja składają-

ca się z przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki 
Śląskiej, która oceniała umiejętność przekazywania informacji po-
przez zabawę. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie Gimna-
zjum nr 1 w Bieruniu w składzie: Kasia Bąk, Roksana Chuchacz, 
Kinga Kolasińska, Sonia Siemianowska i Marek Burzan, po-
konując Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. W przygotowaniu prezenta-
cji pomagały nam pani wicedyrektor Stanisława Słocińska, zaś 
warsztatem teatralnym zajęła się pani Anna Sowada - nauczyciel 
języka polskiego.

Uważam, że takich konkursów, gdzie naukę trzeba przedstawić 
w odmienny sposób niż na co dzień, powinno być więcej. Jest to 
dobra zabawa dla uczniów, a nagrody są bardzo ciekawe. Nasza 
piątka już myśli o przyszłorocznej edycji konkursu:) 

Marek Burzan 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu mają zaszczyt zaprosić miesz-
kańców miasta na uroczyste obchody V-lecia szkoły.

Program Obchodów
31.05.2006r. (środa) – Blok zajęć, konkursów, imprez o charak-

terze humanistycznym.
01.06.2006r. (czwartek) - Blok zajęć, konkursów i imprez o cha-

rakterze sportowo-artystycznym. 
O godz. 16.00 w hali sportowej odbędą się rozgrywki piłki 
siatkowej pomiędzy reprezentantami rodziców, nauczycieli 
i uczniów. Kibice wszystkich drużyn mile widziani.

02.06.2006r. (piątek) - Blok zajęć, konkursów, imprez o charak-
terze matematyczno-przyrodniczym.

06.06.2006r. (wtorek) - Święto V-lecia szkoły
13.00 – Msza Święta w Kościele Św. Bartłomieja dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 
14.00 – 15.00 – Spotkania klas z wychowawcami.
15.30 – Uroczystość w hali sportowej z udziałem gości.
16.30 – Piknik rodzinny na świeżym powietrzu (przed halą):

« zwiedzanie wystawy osiągnięć gimnazjalistów, 
« występy młodzieży, 
« pokaz samolotów zdalnie sterowanych, 
« występ zespołu „Teacher’s Band”, 
« „zielone przedszkole” dla najmłodszych, 
« „zielona kawiarenka” z grillem, kawą i domowymi wypiekami, 
« bieg interdyscyplinarny z udziałem rodziców, nauczycieli, 

uczniów i mieszkańców Bierunia,

ok. 19.30 – Zakończenie programu.
Zapraszamy wszystkich rodziców, babcie, dziadków i ich znajomych 
na nasze święto. Prosimy także o wcześniejszy zakup w sekretariacie 
szkoły talonów spożywczych do „zielonej kawiarenki”, co ułatwi nam 

przygotowanie uroczystości.
Gwarantujemy dobrą zabawę i smaczne posiłki.
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ROZMAITOŚCI

mi. Obie grupy protestujących spotka-
ły na moście granicznym nad Wisłą z 
parlamentarzystami i przedstawiciela-
mi samorządu.

W spotkaniu uczestniczyli między 
innymi poseł ziemi bieruńskiej Aloj-
zy Lysko, posłowie mało-
polscy: Beata Szydło, Sła-
womir Rydzoń i Janusz 
Chwierut, radny sejmiku 
Śląskiego Józef Berger, 
burmistrz Bierunia - Ludwik 
Jagoda, starosta Piotr 
Czarnynoga, radni miejscy 
i powiatowi.

- Codziennie przejeżdża 
tędy od 14 do 18 tysię-
cy samochodów - zauwa-
żył bieruński radny An-
drzej Bibrzycki. - Prawie 
jedna piąta to samochody 
ciężarowe. Wybudowanie 
drogi S-1 i obwodnicy od 
Oświęcimia poprzez teren 
Bierunia wyprowadzi ruch samocho-
dowy z ulic Warszawskiej i Wawel-
skiej w Bieruniu Nowym i ulicy Ślą-
skiej w Babicach.

Wyrazem determinacji mieszkań-
ców narażonych na bezpośrednie 
sąsiedztwo tysięcy przejeżdżających 
samochodów były napisy na niesio-
nych przez nich transparentach: „Do-
syć umierania w czasie oddychania”, 
„Stop! dosyć trucia”, „Chcemy godnie 
żyć”, „Chcemy żyć, nie umierać”. W 
jednym z nich nawet nazwano DK-44 
i DW-934 - drogami śmierci. W drugiej 

już petycji, skierowanej do władz sa-
morządowych, administracji państwo-
wej, posłów i generalnego dyrektora 
dróg krajowych i autostrad, zdetermi-

nowani mieszkańcy Bierunia i Babic 
zażądali niezwłocznego podjęcia de-
cyzji o rozpoczęciu w 2007 roku budo-
wy ekspresowej drogi S-1.

Burmistrz Bierunia, Ludwik Jagoda 
odczytał pismo generalnego dyrektora 
dróg, z którego wynika, że już wkrótce 
rozpocznie się remont ulicy Warszaw-
skiej od granicy z Oświęcimiem aż do 
Tychów. Jest też szansa, że budowa 

drogi S-1 zostanie wpisana 
do planu krajowego.

Przemarsz i wiec zo-
stał zorganizowany przez 
mieszkańców Osiedli I i 
II przy ulicy Granitowej, 
Warszawskiej i Węglo-
wej, Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Bieruń-
skiej „Porąbek” i miesz-
kańców sołectwa Babice. 
Wśród osób szczególnie 
zaangażowanych w orga-
nizację protestu byli: Ha-
lina Gałka, Norbert Jaro-
min, radni: Henryk Sku-
pień, Andrzej Bibrzyc-
ki, Bogdan Hutek. Wła-

ściwie należałoby wymienić wszyst-
kich uczestników przemarszu, gdyż 
wszystkim nam zależy na poprawie 
istniejącej sytuacji.

Protest1
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SPORT

Na stadionie Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny, przy pięk-
nej słonecznej pogodzie, odbyły 

się 25 maja VII Powiatowe Igrzyska Osób 
Niepełnosprawnych. Zawody rozgrywa-
ne były w wielu kategoriach sportowych, 
dostosowanych do wieku i rodzaju dys-
funkcji uczestni-
ków. W tym roku, 
zgłosiło się około 
400 zawodników 
(19 drużyn) z tere-
nu powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego 
oraz miast: Tychy, 
Mysłowice, Katowi-
ce, Mikołów. Ogó-
łem w Igrzyskach 
uczestniczyło łącz-
nie z organizatora-
mi, opiekunami, go-
śćmi i kibicami bez 
mała 2.000 osób. 

Sukces tego wy-
darzenia, uświadomił 
nam jak szeroką sfe-
rę obejmuje niepeł-
nosprawność oraz 
nauczył, jak dostrze-
gać i odczytywać 
potrzeby ludzi obar-
czonych jej brzemie-
niem - powiedział 
ksiądz kanonik Jó-
zef Przybyła dzie-
kan bieruński, pro-
boszcz parafii Chry-
stusa Króla w Hoł-
dunowie, stojący na 
czele Komitetu Ho-
norowego Igrzysk.

Igrzyska są przede wszystkim prze-
pełnionym serdecznością, ciepłem i 
szczerą radością spotkaniem, wspa-
niałym festynem i zabawą, która przy-
ciąga ludzi bez względu na wiek i odle-
głość - powiedział starosta Piotr Czar-

nynoga kierujący pracami Komitetu 
Organizacyjnego Igrzysk.

Sędzią głównym zawodów był Grze-
gorz Kołodziejczyk, współorganizator 
igrzysk, doświadczony działacz sporto-
wy, od szesnastu lat pracujący w śro-
dowisku osób niepełnosprawnych. Po-

szczególne kon-
kurencje sporto-
we poprowadzi-
li wychowawcy i in-
struktorzy, którym 
pomagało 120 wo-
lontariuszy, głównie 
uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych 
z terenu powiatu.

Nasze miasto 
r e p r e z e n t o w a -
li sportowcy ze 
Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób 
Niepełnospraw-

nych kierowane-
go przez Andrze-
ja Styloka, któ-
rych dopingowali 
i oklaskiwali: bur-
mistrz Ludwik Ja-
goda, przewodni-
czący Rady Mia-
sta Jan Wieczo-
rek i ksiądz pro-
boszcz Walerian 
Ogierman. Go-
ścimi honorowy-
mi byli poseł par-
lamentu europej-
skiego Jerzy Bu-
zek i radny sejmi-
ku wojewódzkiego 
Józef Berger. 
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Dobry występ naszych zawodników




